
AVE MARIA AVE <avemariaave@gmail.com> 24 October 2016 at 08:37 
To: AVE MARIA AVE <avemariaave@gmail.com> 
Bcc: vimaladasang@gmail.com 

+ திருச்சபை சசய்திகள் 

சதொகுப்பு II - ைிரதி – 140 – 24 - 10 - 2016   
சசய்தி, கட்டுபரகள் ததர்வு, வடிவபைப்பு, ைின்னஞ்சல் வழியொக  
வொசகர்களுக்கு தசர்ப்ைது - தக. எம். சசல்வரொஜ், நிறுவன ஆசிரியர்   

முகவரி :  191, வள்ளுவர் நகர், இந்து நகர், உதகைண்டலம் – 643 

005, தைிழ்நொடு  

சதொடர்புக்கு : 0423 2441471, 9486941471, avemariaave@gmail.com    

 
ஓ மானிடா, நல்லது எது என அவர் உனக்குக் காட்டியிருக்கின்றாரே! நேர்மைமைக் கமைப்பிடித்தமையும், இரக்கம் 
ககொள்வதில் ேொட்ைத்மதயும் உன் கைவுளுக்கு முன்பொக தொழ்ச்சிநைொடு ேைந்து ககொள்வமதயும் தவிர நவறு எமத 

ஆண்ைவர் உன்னிைம் நகட்கின்றொர்? மீக்கா 6 : 8 

 

 
வொங்க வொசிக்கலொம்  . . . திருச்சபை சசய்திகள் 

சசய்திகள் ஆதொரம் வத்திக்கொன் வொசனொலி இபையம் :  http://ta.radiovaticana.va/   

ைிற நிறுவன சசய்திகள் அபடப்புக்குறிக்குள் 

 
திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : இதறயதைத்தலுக்காக உதைப்பது, திருஅதவயின் கடதம  

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : இதைரயாருக்குப் பயிற்சியளிப்பது, வருங்காலத்தில் முதலீடு 

 
திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றிப்புக்காகப் பணியாற்ற அதைப்பு 

வத்திக்கான் : திருப்பீடம், எகிப்தின் Al-Azhar மீண்டும் உதேயாடல் 

வத்திக்கான் : பபனினுக்கும், திருப்பீடத்துக்கும் இதடரய ஒப்பந்தம் 

திருஅதவ : திருத்தந்தத 2ம் ஜான் பால் விைாவன்று ரபாலந்து திருப்பயணிகள் 

திருஅதவ :  இேக்கமும் உதேயாடலும் 

தமிைகம் : பபண்களுக்கான இடம் சதமயலதறயா? - காப ாளி   ைிைிசி 
தமிைகம் : தமிழ்நாட்டிலும் முற்ரபாக்குக் கருத்துக்கள் நீர்த்துரபாய் வருகின்றன " - ைிைிசி  
சமுதொயப் ைொர்பவ : தனியொர் ைள்ளிகள் எனும் அதிகொர ைீடங்கள் அரவிந்தன்  

சநகிழ்ச்சி : அடுத்தவர் நிபல நொம் உைர்கிதறொைொ?  - WhatsApp 
உடல் நலம் : சிறுநீரக சசயல்ைொட்படத் திரும்ைப் சைற ைொரம்ைரிய முபற 
இஞ்சி ஒத்தடம் - FACEBOOK  
முன் ைொதிரிபக : தைரொசிரியர் ைீட்டர் ைரததசி - www.connectingchristiansinfo.com  
சைருைிதம் : ைின்லொந்து தைற்சகொள்ளும் சைரசம் இல்லொத 
முயற்சிகள் WhatsApp 
சிந்திக்க  சசயல்ைட:  ைற்றற்ற நிபல அருட்ைைி தேக்கப் ைக்கம் ச. ச. 

mailto:avemariaave@gmail.com
http://ta.radiovaticana.va/
http://www.connectingchristiansinfo.com/


 

 
 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : இதறயதைத்தலுக்காக உதைப்பது, திருஅதவயின் கடதம 

 

இமறைமைத்தல் பற்றிை கருத்தரங்கில் கைந்துககொண்ை பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு - OSS_ROM 

இமறைமைத்தல்களின் நைய்ப்புப்பணி என்ற தமைப்பில், திருப்பீை குருக்கள் நபரொைம் ேைத்திை மூன்று ேொள் 

கருத்தரங்கில் கைந்துககொண்ை 255 பிரதிநிதிகமை, இவ்கவள்ளிைன்று திருப்பீைத்தில் சந்தித்து உமரைொற்றிை 

திருத்தந்மத, இமறைமைத்தலுக்கொக ஆற்றும் ஒவ்கவொரு நைய்ப்புப்பணியிலும் மூன்று முக்கிை கூறுகள் 

அைங்கியுள்ைன என்று கூறினொர். கவளிநை வருதல், உற்றுநேொக்குதல், அமைத்தல் என்ற மூன்று கசொற்கமை 

மைைப்படுத்தி, தனது எண்ணங்கமை எடுத்துமரத்த திருத்தந்மத, கிறிஸ்தவ ைற்றும் குருத்துவ 

இமறைமைத்தலுக்கொகப் பணிைொற்றுவதில், திருஅமவயின் நைய்ப்பர்கைொகிை ஆைர்களும், 

அருள்பணிைொைர்களும் முக்கிைைொனவர்கள் என்று கூறினொர். நைய்ப்பர்கள், ைக்கமை, குறிப்பொக, இமைநைொமர 

வரநவற்று, அவர்கநைொடு நேரம் கசைவழித்து, அவர்கள் கசொல்வமதக் நகட்க நவண்டும் என்று வலியுறுத்திை 

திருத்தந்மத, குருத்துவ வொழ்வுக்கு ஆட்கமைத் கதரிவுகசய்யும்நபொது, நைகைழுந்த வொரிைொக நேொக்கொைல், 

மிகவும் விநவகத்துைனும், கவனத்துைனும் கதரிவுகசய்யுைொறு, ஆைர்கமைச் சிறப்பொன விதத்தில் 

நகட்டுக்ககொள்வதொகத் கதரிவித்தொர். பக்குவம் அமைந்த, சைநிமையிலுள்ை, இன்னும், இரக்கம், கசவிைடுத்தல், 

ைக்களுக்கு கேருக்கைொக வொழ்கின்ற அருள்பணிைொைர்கள், திருஅமவக்கும், உைகத்திற்கும் நதமவப்படுகின்றனர் 

என்றும் கூறிை திருத்தந்மத, இநைசு தம் சீைர்கமை அமைத்த விதம் பற்றியும் விைக்கினொர். இந்தப் பணி எளிது 

அல்ை, ஆயினும், ேற்கசய்திமை அறிவிக்கவும், இமைநைொமரச் சந்தித்து, அவர்கமை வழிேைத்தவும் அஞ்ச 

நவண்ைொம் என்றும் நகட்டுக்ககொண்ைொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். இநைசு சீைர்கமை அமைத்தநபொது, நீண்ை 

கசொற்கபொழிவுகமைநைொ, தைொரொக மவத்திருந்த பதில்கமைநைொ, திட்ைங்கமைநைொ வைங்கவில்மை, 

எடுத்துக்கொைொக, ைத்நதயுவிைம், என்மனப் பின்கசல் என்று எளிமைைொகக் கூறினொர் என்றொர் திருத்தந்மத 

பிரொன்சிஸ். இமறைமைத்தலுக்கொக உமைப்பது, திருஅமவயின் அடிப்பமைைொன கைமைைொகும் என்றும், மிகுந்த 

ைனத்தொரொைத்துைன் ேொம் இப்பணிமை ஆற்றுைொறு ஆண்ைவர் ேம்மிைம் நகட்கிறொர் என்றும், திருத்தந்மத 

கூறினொர். இமறைமைத்தல் என்பது ஆண்ைவமரச் சந்திப்பதொகும், கிறிஸ்துமவ ேொம் ஏற்கும்நபொது, ேம் சிறிை 

உைகின் ைனநவதமனகமைப் புறந்தள்ளி, ேம் வொழ்வில் ஒளிவீசும் கிறிஸ்துவில், தீர்ைொனத்துைன் வொை 

உறுதிககொள்கிநறொம் என்று கூறினொர் திருத்தந்மத. திருப்பீை குருக்கள் நபரொைம், அக்நைொபர் 19, 

கதொைங்கிை  மூன்று ேொள் கருத்தரங்கு, அக்நைொபர் 21 நிமறவுக்கு வந்தது. 

 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : இதைரயாருக்குப் பயிற்சியளிப்பது, வருங்காலத்தில் முதலீடு 

 

திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுைன் திருத்தந்மத - OSS_ROM 

புனித திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் நிறுவனத்தின் 250 உறுப்பினர்கமை, இவ்கவள்ளி கொமையில், திருப்பீைத்தில் 

சந்தித்து உமரைொற்றிை திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், இந்நிறுவனத்தின், கல்வி, கைொச்சொரம், ைத ைற்றும் 

பிறரன்புப் பணிகமை ஊக்குவித்தொர். இமைநைொருக்குப் பயிற்சிைளிப்பது, வருங்கொைத்தில் முதலீடு கசய்வதொகும் 

என்றும், இமைநைொரின் எதிர்கொைம் திருைப்பட்டுவிைக் கூைொது என்பதில் கவனம் கசலுத்துைொறும் 

நகட்டுக்ககொண்ைொர் திருத்தந்மத. நிமறமவ நேொக்கிச் கசன்றுககொண்டிருக்கும் இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டு, இமற 

இரக்கத்தின் ைகிமைமைச் சிந்தித்து திைொனிக்க ேம்மைத் தூண்டியுள்ைது என்றும், உண்மைைொன கசல்வம், ேம்மை 

அடிமைகைொக்கும் பணம் அல்ை, ஆனொல், ேைக்கு விடுதமை ைளிக்கும் இமறைன்நப என்பமத 

கிறிஸ்தவர்கைொகிை ேொம் அறிந்திருக்கிநறொம் என்றும் கூறினொர் திருத்தந்மத. புனிதர்கள் திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் 

பொல், பவுஸ்தீனொ ககொவொல்ஸ்கொ ஆகிை இரு இமற இரக்கத்தின் திருத்தூதர்கமை, நபொைந்து ைண் 

ககொண்டிருக்கின்றது என்றுமரத்த திருத்தந்மத, இவ்விரு தூைவர்களும், இந்நிறுவனத்தின் தொரொைப் பணிகளுக்குத் 



கதொைர்ந்து தூண்டுநகொல்கைொக இருப்பொர்கைொக என்ற தனது வொழ்த்மதயும் கதரிவித்தொர்.புனித திருத்தந்மத 2ம் 

ஜொன் பொல் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்ைதன் 35ஆம் ஆண்மை முன்னிட்டு, இச்சந்திப்பு இைம்கபற்றது. 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் : கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றிப்புக்காகப் பணியாற்ற அதைப்பு 
 

சொந்தொ ைொர்த்தொ இல்ைச் சிற்றொைைத்தில் திருப்பலி ைமறயுமர - OSS_ROM 

திருஅமவயில் ஒற்றுமைமைக் கட்டிகைழுப்புவதற்கு, தொழ்மை, இரக்கம், கபொறுமை ஆகிை மூன்று பண்புகளும் 

முக்கிைைொனமவ என்று திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள்,  தன் ைமறயுமரயில் கூறினொர். கபொறொமை, அழுக்கொறு, 

சண்மை சச்சரவு ஆகிைவற்மற, கிறிஸ்தவர்கள், விைக்கி ேைக்க நவண்டுகைன்று, ைமறயுமரயில் 

நகட்டுக்ககொண்ைொர் திருத்தந்மத. "உங்களுக்கு அமைதி உரித்தொகுக" என்ற ேம் ஆண்ைவரின் வொழ்த்மத 

மைைப்படுத்தி, ைமறயுமரச் சிந்தமனகமை வைங்கிை திருத்தந்மத, அமைதி இல்மைகைனில், இந்த 

வொர்த்மதயின் பரந்த கபொருளில், ேொம் ஒருவமரகைொருவர் வொழ்த்த இைைொது என்றும் கூறினொர். தீை உணர்வு, 

சண்மைகள், கபொறொமை, அழுக்கொறு, புறணி நபசுதல்.. நபொன்றவற்மற, எப்நபொதும் விமதக்கிறது, இமவ, 

அமைதிமைக் குமைக்கின்றன, அதனொல் ஒற்றுமை ஏற்பை வொய்ப்பில்மை என்றும் உமரத்த திருத்தந்மத, 

கிறிஸ்தவர்கள் எப்நபொதும், ஒற்றுமைக்கொன வழிகமைத் நதை நவண்டும் என்று கூறினொர்.திருஅமவயின் 

நபருண்மை, கிறிஸ்துவின் உைலின் நபருண்மைைொகும் என்பதொல், இமத ைட்டுைல்ைொைல், திருஅமவயின் 

நபருண்மைைொகிை, ஒன்றிப்பின் நபருண்மைமையும் ேொம் புரிந்துககொள்வதற்கு, தூை ஆவிைொரிைம் அருள் 

நவண்டுநவொம் என்று, தன் ைமறயுமரமை நிமறவு கசய்தொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 

வத்திக்கான் : திருப்பீடம், எகிப்தின் Al-Azhar மீண்டும் உதேயாடல் 



 

திருத்தந்மத, இைொம் Ahmed al Tayyeb - AP 

திருப்பீைத்துக்கும், எகிப்தின் Al-Azhar பல்கமைக்கைகத்திற்கும் இமைநை உமரைொைமை மீண்டும் 

அதிகொரப்பூர்வைொகத் கதொைங்குவதற்கு, திட்ைங்கள் வகுப்பதற்ககன, திருப்பீைம் தனது பிரதிநிதிகமை எகிப்துக்கு 

அனுப்புவதற்குத் திட்ைமிட்டுள்ைது. திருப்பீை பல்சைை உமரைொைல் அமவயின் கசைைர் ஆைர் Miguel Ángel 

Ayuso Guixot அவர்கள் தமைமையிைொன குழு, இஞ்ஞொயிறன்று ககய்நரொ கசன்று, Al-Azhar பிரதிநிதிகமைச் 

சந்திக்கும் என, இவ்கவள்ளிைன்று திருப்பீைம் அறிவித்தது. உநரொமையில், அடுத்த ஆண்டில் 

ேமைகபறவிருக்கும், இவ்விரு தரப்பினரின் சந்திப்புக்கொக, இக்குழு, திட்ைங்கமை வகுக்கும் என்றும், 

இச்சந்திப்பு, 2017ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் இைம்கபறைொம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. Al-Azhar ைசூதித் 

தமைவரொகிை Ahmed al Tayyeb அவர்கள், உைகின் 150 நகொடி சுன்னிப்பிரிவு முஸ்லிம்களின் உைரிை தமைவர் 

என, சிை முஸ்லிம்கள் கூறுவதொக, ஊைகச் கசய்தி ஒன்று கதரிவிக்கின்றது. 

 வத்திக்கான் : பபனினுக்கும், திருப்பீடத்துக்கும் இதடரய ஒப்பந்தம் 



 

கபனினுக்கும், திருப்பீைத்துக்கும் இமைநை ஒப்பந்தம் - RV 

கபனின் ேொட்டில், கத்நதொலிக்கத் திருஅமவ, தனது ைமறப்பணிமை அதிகொரப்பூர்வைொக ஆற்றுவதற்கு 

வொய்ப்பளிப்பமத உறுதிகசய்யும் ஒப்பந்தம் ஒன்று, அந்ேொட்டுக்கும், திருப்பீைத்துக்கும் இமைநை 

மககைழுத்திைப்பட்டுள்ைது. நைற்கு ஆப்ரிக்க ேொைொன கபனினின் கபரிை ேகரைொன Cotonou விலுள்ை, 

கவளியுறவு ைற்றும் ஒத்துமைப்பு அமைச்சகத்தில், இவ்கவள்ளிைன்று இந்த ஒப்பந்தம் மககைழுத்திைப்பட்ைது. 

திருப்பீைத்தின் சொர்பில், கபனின் ேொட்டுக்கொன திருப்பீைத் தூதர் நபரொைர் Brian Udaigwe, கபனின் சொர்பில், 

கவளியுறவு ைற்றும் ஒத்துமைப்பு அமைச்சர் Aurélien Agbenonci ஆகிை இருவரும் இதில் மககைழுத்திட்ைனர். 

கத்நதொலிக்கத் திருஅமவயின் அதிகொரிகள் ைற்றும் அதன் நிறுவனங்கள், தனித்துவத்துைன், சட்ைமுமறப்படி 

கசைல்படுவதற்கு, இந்த ஒப்பந்தம் வழிைமைக்கிறது.  நைலும், ைனிதரின் ேன்கனறி, ஆன்மீக ைற்றும் 

கபொருைொதொர ேன்மைக்குச் கசைல்பைவும், கபொதுேைமன ஊக்குவிக்கவும், அரசும், திருஅமவயும், இமணந்து 

கசைல்பைவும், இந்த ஒப்பந்தம் உறுதிைளிக்கிறது. 1960ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் ேொைன்று பிரொன்சிைமிருந்து 

சுதந்திரைமைந்த கபனின் ேொட்டில், 42.8 விழுக்கொட்டினர் கிறிஸ்தவர்கள். கத்நதொலிக்கர் 27.1 விழுக்கொைொகும். 

திருஅதவ : திருத்தந்தத 2ம் ஜான் பால் விைாவன்று ரபாலந்து திருப்பயணிகள் 



 
யூபிலி ைமறக்கல்வியுமரயில் திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் பைம் - AP  

புனித திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் அவர்கள் திருவிைொவொன அக்நைொபர் 22, யூபிலி ைமறக்கல்வியுமரயில் 

கைந்துககொண்ை, நபொைந்து ேொட்டுத் திருப்பைணிகளுக்குச் சிறப்பொன வொழ்த்துக்கமைத் கதரிவித்தொர் திருத்தந்மத 

பிரொன்சிஸ். நபொைந்து ேொடு திருமுழுக்குப் கபற்றதன் 1050ம் ஆண்மை முன்னிட்டு, உநரொம் ேகருக்குத் 

திருப்பைணைொக வந்திருக்கும் கபருைைவொன நபொைந்து கத்நதொலிக்கர் ைற்றும் ஆைர்கள் பற்றிக் குறிப்பிட்டு, 

புனித திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் அவர்களின் வொர்த்மதகமை, ைனதிலும், இதைங்களிலும், ஒலிக்க விடுங்கள் என 

அமைப்பு விடுத்தொர் திருத்தந்மத. இன்று, சரிைொக, 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஏறக்குமறை இந்த நேரத்தில், 

இந்த வைொகத்தில், “அஞ்சொதீர்கள்..., கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் கதவுகமை அகைத் திறங்கள்” என, உைகின் அமனத்து 

ைக்களுக்கும் ஒலித்த குரமைக் நகட்டீர்கள் என, 1978ம் ஆண்டு அக்நைொபர் 22ம் ேொைன்று, புனித திருத்தந்மத 

2ம் ஜொன் பொல் அவர்கள், திருப்பலியில் கூறிைமதக் குறிப்பிட்ைொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். யூபிலி 

ைமறக்கல்வியுமரயில் கைந்துககொண்ை, ஏறக்குமறை ஒரு இைட்சம் ைக்களிைம், உைகுக்கும், ைனித 

சமுதொைத்துக்கும், இரக்கத்தின் ேற்கசய்திமை இமைவிைொைல் அறிவித்தவர் புனித திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல், 

இந்ேற்கசய்திமைநை இந்த யூபிலி ஆண்டு கதொைர்கின்றது என்றும் உமரத்தொர் திருத்தந்மத. புனித திருத்தந்மத2ம் 

ஜொன் பொல் அவர்கள், 26 ஆண்டுகளுக்கு நைற்பட்ை திருஅமவத் தமைமைப் பணியில், 129 ேொடுகளுக்குத் 

திருத்தூதுப் பைணம் நைற் ககொண்டுள்ைொர். உைக இமைநைொர் தினத்மத அவர் உருவொக்கியுள்ைொர். கபர்லின் சுவர் 

வீழ்வதற்கு, ஒரு கொரணைொகவும் இவர் இருந்தொர். 

திருஅதவ :  இேக்கமும் உதேயாடலும்  

 



சனிக்கிைமை யூபிலி ைமறக்கல்வியுமர - OSS_ROM 

இச்சனிக்கிைமை கொமையில், வத்திக்கொன் தூை நபதுரு வைொகத்தில், திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள் வைங்கிை, 

சிறப்பு யூபிலி கபொது ைமறக்கல்வி யுமரமைக் நகட்பதற்கொக, கபருகைண்ணிக்மகயில் திருப்பைணிகள் 

கூடியிருந்தனர். நபொைந்து ேொடு திருமுழுக்குப் கபற்றதன் 1050ம் ஆண்மை முன்னிட்டு, ேன்றிகூறும் விதைொக, 

உநரொம் ேகருக்குத் திருப்பைணம் நைற்ககொண்ை கபருைைவொன நபொைந்து கத்நதொலிக்கரும், ஆைர்களும் 

இந்நிகழ்வில் கைந்துககொண்ைது ஒரு கொரணைொகும். இநைசு சைொரிைப் கபண்நணொடு உமரைொடிை ேற்கசய்திப் 

பகுதி, பை கைொழிகளில் முதலில் வொசிக்கப்பட்ைது. பின்னர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், அன்புச் சநகொதர, 

சநகொதரிகநை, உங்கள் எல்ைொருக்கும் எனது கொமை வணக்கம். தூை நைொவொன் 

ேற்கசய்தியிலிருந்து(cfrநைொவொ.4.6-15) ேொம் வொசிக்கக் நகட்ை ேற்கசய்தி பகுதி, இநைசு, சைொரிைப் கபண்நணொடு 

ேைத்திை சந்திப்பு பற்றி விைக்குகிறது என்று, இத்தொலிைத்தில், முதலில், யூபிலி கபொது ைமறக்கல்வியுமரமைத் 

கதொைங்கினொர்.  

இந்த இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டில், இமறவனின் இரக்கம் பற்றியும், இநைசுமவப் பின்கசல்பவர்கைொக, 

இமறத்தந்மதமைப் நபொன்று, இரக்கமுள்ை வர்கைொக, வொைநவண்டிை ேம் கபொறுப்புணர்வு பற்றியும், ேொம் 

சிந்தித்து வருகிநறொம். இந்த ஓர் ஒளியில், இநைசுவுக்கும், சைொரிைப் கபண்ணுக்கும் இமைநை ேைந்த உமரைொைல் 

பற்றி, இப்நபொது, ேம் சிந்தமனகமைத் திருப்புநவொம். இந்த உமரைொைல் வழிைொக, ேொம் பிறமர அறிைவும், 

ைதிக்கவும், ஒவ்கவொரு ைனிதரும், கைவுளின் ககொமை என நேொக்கவும் உண்மையிநைநை ேொம் 

கற்றுக்ககொள்கிநறொம். ேம் குடும்பங்களிலும், ேம் பள்ளிகளிலும், ேம் பணியிைங்களிலும், உமரைொைமை 

ஊக்குவிக்க நவண்டிைது எவ்வைவு அதிகைொகத் நதமவப்படுகின்றது! ஏகனன்றொல், உமரைொைல் வழிைொக 

ைட்டுநை, ேொம், பிறமரயும், அவர்களின் நதமவகமையும், புரிந்துககொள்ைவும், சமுதொைத்தின் ேன்மைக்கொக 

ஒன்றுநசர்ந்து உமைக்கவும், ேம் கபொதுவொன இல்ைத்மதப் பரொைரிக்கவும், உண்மையிநைநை ேம்ைொல் இைலும். 

ைதங்களுக்கு இமைநை இைம்கபறும் உமரைொைல், அமைதியும், ஒருமைப்பொடும் நிமறந்த உைமக 

அமைப்பதற்கு, உண்மைைொன பங்களிப்மப அளிக்க உதவுகின்றது. ேம் ஒவ்கவொருவரிலும், கைவுள் ேன்மைத் 

தனம் என்ற விமதமை மவத்துள்ைொர். அமத, தம் பமைப்பின் பணியில் பைன்படுத்துைொறு, ேம்மை அவர் 

நகட்கிறொர். உமரைொைல், ஒருவர் ஒருவமர ஏற்றல் ைற்றும் சநகொதரத்துவ ஒத்துமைப்பு வழிைொக, கைவுளின் 

இரக்கம்நிமற அன்பு, ேம் உைகில், நைலும் நைலும் கதளிவொக விைங்கச் கசய்நவொைொக 

யூபிலி ைமறக்கல்வியுமரமை நிமறவு கசய்தொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். இந்நிகழ்வில் கைந்துககொண்ை 

ஏறக்குமறை ஒரு இைட்சம் திருப்பைணி களிைம், இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டு, அருளின் ைற்றும் ஆன்மீகப் 

புதுப்பித்தலின் கொைைொக அமைைட்டும் என வொழ்த்தினொர். அக்நைொபர் 23, உைக ைமறபரப்பு ஞொயிறு 

சிறப்பிக்கப்படுவமத நிமனவுபடுத்தி, ைமறப்பணித்தைங்களில் திருஅமவயின் ேற்கசய்திப் பணிகளுக்கு, கசபம் 

ைற்றும் பிற உதவிகள் புரியுைொறு நகட்டுக்ககொண்ைொர். நைலும், அக்நைொபர் 22, புனித திருத்தந்மத 2ம் ஜொன் பொல் 

திருவிைொ. அவரின் விசுவொசச் சொன்று வொழ்மவ யும், நபொதமனகமையும் பின்பற்றுைொறு, சிறப்பொன விதத்தில், 

இமைநைொருக்கு விண்ணப்பித்தொர்.  நைலும், இந்த யூபிலி ைமறக்கல்வியுமரயில் கைந்துககொண்ை, நபொைந்து 

ேொட்டுத் திருப்பைணிகளுக்குச் சிறப்பொன வொழ்த்துக்கமையும் கதரிவித்தொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். இன்று, 

சரிைொக, 38 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இந்த வைொகத்தில், அஞ்சொதீர்கள்..., உங்கள் கதவுகமை கிறிஸ்துவுக்கு அகைத் 

திறங்கள் என, உைகின் அமனத்து ைக்களுக் கும் ஒலித்த குரமைக் நகட்டீர்கள். இமவ, உங்கள் திருத்தந்மதைொகிை, 

புனித 2ம் ஜொன் பொல் அவர்களின் வொர்த்மதகள். உங்களின் ைனதிலும், இதைங் களிலும், இத்திருத்தந்மதயின் 

வொர்த்மதகமை ஒலிக்க விடுங்கள் என அமைப்பு விடுத்த திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், எல்ைொ ேொடுகளின் 

பைணிகளுக்கும், தனது அப்நபொஸ்தலிக்க ஆசீமரயும் அளித்தொர். 

 

தமிைகம் : பபண்களுக்கான இடம் சதமயலதறயா? - கொகணொளி  (ைிைிசி) தனது ைமனவியின் இைம் 

சமைைைமற என்று மேஜீரிை அதிபர் கதரிவித்திருந்த நிமையில் உண்மையில் சமூகத்தில் கபண்களின் 

நிமைகுறித்து நகட்ைறிந்ததில் பதிவு கசய்ைப்பட்டிருக்கும் பைதரப்பட்ை கருத்துகள். காப ாளி  > > 

> http://www.bbc.com/tamil/global-37690190  
 

தமிைகம் : பபண்களின் 'இடம்' குறித்த சர்ச்தச ;"தமிழ்நாட்டிலும் முற்ரபாக்குக் கருத்துக்கள் நீர்த்துரபாய் 
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வருகின்றன " (ைிைிசி) மேஜீரிை அதிபர் முகைது புஹொரியின் ைமனவி அடுத்த நதர்தலில் கணவருக்கு ஆதரவு 

தரப்நபொவதில்மை எனக் கூறிைமத அடுத்து, புஹொரி தனது ைமனவியின் இைம் சமைைல்அமற தொன் என்று 

கதரிவித்திருப்பது அங்கு சர்ச்மசமை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்நிமையில், தமிைகத்தில் கபண் களின் 
முன்நனற்றம் ைற்றும் அரசிைல் பங்நகற்பு குறித்து அமனத்து இந்திை ஜனேொைக ைொதர் சங்கத் தமைவர் 

வொசுகியிைம் நகட்ைநபொது, ''மேஜீரிை அதிபரின் கருத்மதப் நபொன்ற கருத்துக்கமை இங்கு தமிைகத்தில் பைர் 

ககொண்டுள்ைனர். பை உதொரணங்கள் உள்ைன. ஒரு சொதி அமைப் மபச் நசர்ந்த தமைவர் கபண்கமை கணினி 

சொர்ந்த படிப்புகமை படிக்க மவக்கக் கூைொது. நபஸ்புக் நபொன்ற சமூக வமைத்தைங்கமை அவர்கள் 

கற்றுக்ககொள் வமதத் தடுக்க நவண்டும் என்கிறொர். ைற்கறொருவர், கபண்கள் கைொமபல் நபொன் 

பைன்படுத்துவமத தவிர்க்க நவண்டும் என்கிறொர், '' என வொசுகி கதரிவித்தொர். அவர் நைலும், ''கபண்களின் 

முன்நனற்றத்திற்கு திரொவிை ைற்றும் கபொதுவுமைமை அமைப்புகள் கபரும் பங்கொற்றின. தந்மத கபரிைொர் 

நபொன்றொர் கபண்களின் உரிமைக்கொகப் நபொரொடினர். ஆனொல் இன்மறை நிமையில் திரொவிை கட்சிகள் தங்கைது 
அடிப்பமை ககொள்மக ைொன கபண்களுக்குச் சைத்துவம் என்ற நிமைமை நதர்தல் ைொபத்திற்கொக விட்டுக் 

ககொடுத்துவிட்ைனர்,'' என்றொர். ேைக்கவிருக்கும் உள்ைொட்சித் நதர்தலில் கபண்களின் பங்நகற்பு பற்றிப் நபசிை 

வொசுகி, ''கணிசைொன ஊரொட்சிகளில் கபண்கள் நதர்ந்கதடுக்கப் பட்ைொலும், அவர்களுக் குப் பதிைொக 

அவர்களின் கணவர்கள் தொன் பதவிக்கொன அதிகொரத்மதச் கசலுத்துகிறொர்கள். இந்நிமை ைொற நவண்டும்.'' 

என்றொர்.  

> > > http://www.bbc.com/tamil/37680273  
 

சமுதொயப் ைொர்பவ : தனியொர் ைள்ளிகள் எனும் அதிகொர ைீடங்கள் அரவிந்தன் (தி 
இந்து) தனியொர் ைள்ளிகளில் ைதிப்சைண்கள் சைறும் இயந்திரங்கள் 
தயொரிக்கப்ைடுகின்றன. நடுத்தர வயததச் சேர்ந்த அவர் பதற்றத்சதோடு 
கோத்திருந்தோர். அவருதைய உதைதயயும் சதோரதைதயயும் போர்த்தோசே ஏசதோ 
ஒரு பபருநிறுவனத்தின் முக்கியப் பபோறுப்பில் உள்ள அதிகோரி என்பததச் 
பேோன்னது. பக்கத்தில் அவர் மதனவி. இருவரும் பபோறுதம இல்ேோமல் அதர 
மைிசநரம் கோத்திருந்த பிறகு அவர்கள் அந்த அதறக்குள் அதைக்கப்பட்ைோர்கள். 
பவளிசய வர 15 நிமிைங்கள் ஆயின. 

இது தனியோர் பள்ளி ஒன்றில் ததேதம ஆேிரியதரப் பபற்சறோர்கள் ேந்திக்கும் 
கோட்ேி. இந்தச் ேந்திப்பு எப்சபோது நைக்க சவண்டும் என்று முடிவுபேய்வது பள்ளி 
நிர்வோகம். சதர்வுக்குப் பிந்ததய ேந்திப்பு என்றோல் முன்கூட்டிசய தகவல் 
பகோடுப்போர்கள். புகோர் அல்ேது அதுசபோன்ற பிரச்ேிதன என்றோல் திடீர் அதைப்பு 
வரும். இப்சபோது வர இயேோது என்னும் பதிதேப் பள்ளி நிர்வோகங்கள் 
பபரும்போலும் ஏற்பதில்தே. குைந்ததயின் கல்வி அல்ேது மனநிதே பதோைர்போன 
பிரச்ேிதன என்பதோல் பபற்சறோர் எல்ேோ சவதேகதளயும் விட்டுவிட்டு 
விழுந்தடித்துக்பகோண்டு ஓடுவோர்கள். பள்ளியின் முதல்வர் விடுக்கும் அதைப்பு 
கிட்ைத்தட்ை நீதிமன்ற அதைப்புசபோேத்தோன். 

பள்ளி முதல்வதரப் பபற்சறோர் எதிர்த்துப் சபே முடியோது. தங்கள் தரப்தப 
எடுத்துச் பேோல்வதோக இருந்தோலும் மிகவும் கவனமோகத்தோன் சபே சவண்டும். 
நிர்வோகத்துக்கு எதிரோக இவர்கள் எழுப்பும் ஒவ்பவோரு குரலும் ஏசதோ ஒரு 
விதத்தில் அவர்கள் குைந்தத மீது திரும்புவதற்கோன ேோத்தியம் அதிகம். 
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குைந்தததய நைத்தும் விதத்திேிருந்து, மதிப்பபண், விதளயோட்டு, கதே 
முதேோன துதறகளில் கிதைக்கும் வோய்ப்புகள் எனப் பே விதங்களிலும் போதிப்பு 
இருக்கேோம். எனசவ பபற்சறோர் எவ்வளவு பபரிய ஆட்களோக இருந்தோலும்கூை 
கூடியவதர பள்ளி நிர்வோகத்தத எதிர்த்துப் சபே மோட்ைோர்கள். 

தனியோர் பள்ளிகதளப் பற்றிப் சபசும்சபோது அவற்றின் 'கட்ைைக் பகோள்தள' 
பற்றிப் சபேப்படும் அளவுக்கு அதவ தரும் கல்வியின் தரம் பற்றிப் 
சபேப்படுவதில்தே. பே தனியோர் பள்ளிகளில் ஆண்பைோறுக்குச் ேரோேரியோக ஒரு 
மோைவருக்கு 20000 முதல் 70000 வதர கட்ைைம் வசூேிக்கும் நிதேயில் 
அதுபற்றிப் சபேோமல் இருக்க முடியோது. ஆனோல், கல்வித் தரம்? 

தனியோர் பள்ளிகளின் பபருவோரியோன மோைவர்கள் வோங்கும் மதிப்பபண்கள், 
பபோது அறிவு, ஆங்கிே பமோைி அறிவு, சபோட்டித் சதர்வுகளிலும் நுதைவுத் 
சதர்வுகளிலும் பேயேோற்றும் விதம், தன்னம்பிக்தகயின் அளவு ஆகியதவ அரசுப் 
பள்ளிகளில் படிப்பவர்கதளவிைவும் அதிகமோக இருப்பததப் பபோதுவோகக் கோை 
முடிகிறது. ஆனோல், இவற்தற தவத்துக்பகோண்டு மட்டும் இந்தப் பள்ளிகள் 
தரமோன கல்விதய வைங்குவதோகச் பேோல்ேிவிை முடியுமோ? 

தனியோர் பள்ளிகளில் பபரும்போலும் ஆங்கிே வைிப்போைம் இருப்பதோலும் 
ஆங்கிேத்துக்குக் பகோடுக்கும் முக்கியத்துவத்தோலும் ஆங்கிே அறிவு ஓரளவு 
நன்றோகக் கிதைத்துவிடுகிறது. ஆனோல், மற்ற போைங்கதளப் பபோறுத்தவதர 
மோைவர்களின் குடும்ப, ேமூகப் பின்புேங்களில் இருக்கும் வலுவோன 
ஆதோரங்கள்தோம் அவர்கதள நன்றோகப் படிக்கதவக்கின்றன. வடீ்டிலும் தோங்கள் 
ேோர்ந்த நடுத்தர வர்க்கச் சூைேிலும் இருக்கும் பநருக்கடிகள், பள்ளியில் 
பகோடுக்கப்படும் பநருக்கடி, அடுக்கடுக்கோக தவக்கப்படும் சதர்வுகள், 
சதர்வுகளுக்கோன பயிற்ேிகள் ஆகியவற்றோல் இந்த மோைவர்கள் அதிக 
மதிப்பபண்கள் வோங்குகிறோர்கள். 

பேோல்ேித்தருவதன் மூேம் அதிக மதிப்பபண்கள் என்பது ஒரு ேிே பள்ளிகளுக்கு 
சவண்டுமோனோல் பபோருந்தேோம். பபரும்போேோன பள்ளிகள் நிர்ப்பந்தத்தத 
ஏற்படுத்திசய மோைவர்கதளப் படிக்கதவக்கின்றன. கற்பித்தல் (Teaching) 
என்பததவிைப் பயிற்றுவித்தல் (coaching) என்பதுதோன் இந்தப் பள்ளிகளில் அதிகம். 
அதோவது, மதிப்பபண் பபறும் இயந்திரங்கள் இங்சக தயோரிக்கப்படுகின்றன. இந்த 
மதிப்பபண்தைசய அளவைீோக பபற்சறோரும் எண்ணுவதோசேசய தோங்கள் எல்ேோ 
விதத்திலும் ேரி எனும் முடிவுக்கு வந்துவிடுகின்றன தனியோர் பள்ளி 
நிர்வோகங்கள். 



கைிதம், அறிவியல் முதேோனவற்றில் சகோட்போடுகதளப் புரியதவக்கும் 
கற்பித்தல் முதற கதைப்பிடிக்கப்படுவதில்தே. தனியோர் பள்ளிகளில் படிக்கும் 
பே மோைவர்களிைம் அவர்கள் கல்வி பற்றி உதரயோடியிருக்கிசறன். அந்த 
உதரயோைல்களில் ஒரு விஷயம் பதளிவோகத் பதரிகிறது. அவர்கள் 
படிப்பபதல்ேோம் பேோற்கதளத்தோன். சகோட்போடுகதளசயோ அடிப்பதைகதளசயோ 
புரிந்துபகோண்டு படிப்பதில்தே. சகட்ைோல், அததபயல்ேோம் யோரும் 
பேோல்ேித்தருவதில்தே என்சற பேோல்ேியிருக்கிறோர்கள். 

ஆங்கிேத்தில்கூை, ேரளமோகப் படிக்கவும் சபேவும் பயிற்றுவிக்கும் அளவுக்கு 
இேக்கைம் பேோல்ேித்தரப்படுவதில்தே. ஆங்கிேத்திசேசய புைங்குவதோல் 
மோைவர்கள் அம்பமோைிதய இயல்போகக் கற்றுக்பகோள்கிறோர்கள் என்றுதோன் 
பேோல்ே சவண்டும். தமிைில் தடுமோறுவததயும் இசதோடு சேர்த்துப் போர்க்க 
சவண்டும். 

மோைவர்களில் பேர் பபோது அறிவு, அறிவியல், பதோைில்நுட்பம் 
முதேோனவற்தறப் புரிந்துபகோள்ளும் திறன் அதிகம் பபற்றிருப்பதன் கோரைம் 
பபரும்போலும் அவர்களுதைய இயல்போன ஆர்வமும், குடும்பச் சூைலும், பேோந்த 
முயற்ேியும்தோன். 

பள்ளி முதல்வரும் ஆேிரியர்களும் தங்கள் பள்ளிதயப் பற்றியும் தங்களது 
அேோதியோன அணுகுமுதறகள் பற்றியும் சபசும் பகட்டுப் சபச்சுகசள பபற்சறோர் – 
ஆேிரியர் கூட்ைங்கதள ஆக்கிரமித்திருக்கும். இததபயல்ேோம் சகட்கும் 
பபற்சறோர்கள், கல்வி, குைந்ததகதள நைத்தும் விதம் என்று தங்களுக்குத் பதரிந்த 
எததயோவது பகிர்ந்துபகோண்ைோசேோ, அதத தவத்துக் சகள்வி எழுப்பினோசேோ, 
எல்ேோசம தங்களுக்குத் பதரியும் என்ற ரீதியில் பதில் வரும். அசதோடு, இந்தக் 
சகள்வியின் தோக்கம் குைந்ததயின் மீது எதிபரோேிக்கும். 

நண்பர் ஒருவர், தன் தபயன் படிக்கும் பள்ளியில், மோைவர்கள் தூக்கும் தபயின் 
எதை பற்றி சபேியிருக்கிறோர். பேய்தித்தோளில் வந்திருந்த தகவதே ஆதோரமோகக் 
கோட்டி, இவ்வளவு எதைதய ஒரு குைந்தத தூக்கக் கூைோது என்றிருக்கிறோர். 
முகம் ேிவந்துசபோன முதல்வர், நோங்கள் அப்படித் தூக்கச் பேோல்வதில்தேசய 
என்று பேோல்ேி அந்த விவோதத்தத முடித்துக்பகோண்டுவிட்ைோர். ஆனோல், மறுநோள் 
வகுப்பில் அந்தக் குைந்ததயிைம் இதுபற்றி ஆேிரிதயகள் குத்தேோகப் 
சபேியிருக்கிறோர்கள். கடும் மன உதளச்ேலுக்கு ஆளோன அக்குைந்தத, “நீங்க ஏன் 
எங்க டீச்ேர்கிட்ை என் தபதயப் பத்தி சகட்டீங்க?” என்று நண்பரிைம் சகட்டு 
அழுதிருக்கிறது. சகள்வி எழுப்பினோல், அது மீண்டும் தன் குைந்ததயின் 



ததேயில்தோன் வந்து விடியும் என்பததசய நம்முதைய பள்ளிகள் நமக்குச் 
பேோல்கின்றன. 

மோைவர் ேரியோகப் படிக்கவில்தே என்றோல் பபற்சறோர் அதைக்கப்பட்டுக் 
கிட்ைத்தட்ை எச்ேரிக்கப்படுகிறோர்கள். பதறிப்சபோகும் பபற்சறோர் சமலும் பைம் 
பேேவுபேய்து தனிப் பயிற்ேிக்கு அனுப்புகிறோர்கள். சபோதோக்குதறக்குத் தோங்களும் 
பேோல்ேிக்பகோடுக்கிறோர்கள். மிகவும் புகழ்பபற்ற தனியோர் பள்ளிகளில் படிக்கும் 
மோைவர்களும் கைிதம் முதேோன போைங்களுக்குத் தனிப் பயிற்ேி வகுப்புக்குச் 
பேல்கிறோர்கள் என்றோல் இந்தப் பள்ளிகளின் கல்வித் தரத்ததப் பற்றி என்ன 
பேோல்ே? 

பபோதுவோக, எங்சக நோம் அதிகமோக விதே பகோடுக்கிசறோசமோ அங்சக சகள்வி 
சகட்கும் உரிதம நமக்கு அதிகமோகக் கிதைக்கிறது. பபரிய உைவகங்களிலும் 
கதைகளிலும் வோடிக்தகயோளருக்கு ஒப்படீ்ைளவில் அதிக மரியோதத 
பகோடுக்கப்படுவததப் போர்த்திருப்சபோம். ஆனோல், கல்வி விஷயத்தில் இதற்கு 
சநர்மோறோக நைக்கிறது. அதிகமோகப் பைத்ததக் பகோட்டிக் பகோடுக்கும் 
பபற்சறோர்கள் நிர்வோகத்ததக் சகள்வி சகட்க முடியோத நிதேயில் 
இருக்கிறோர்கள்.இது அதிகோரப் சபோக்கு மட்டும் அல்ே; நுண்ணுைர்வற்ற 
தடித்தனமும்கூை. அதிகோர சபோதத ஏறிய இந்தப் பூதனக்கு யோர் மைி 
கட்டுவது?  - அரவிந்தன், சதொடர்புக்கு: aravindan.di@thehindutamil.co.in > > 
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சநகிழ்ச்சி : அடுத்தவர் நிபல நொம் உைர்கிதறொைொ? (WhatsApp / திருச்சபை 
சசய்திகள்) ஒரு மருத்துவர், சநோயோளி ஒருவருக்கு அவேர ேிகிச்தே 
சததவப்படுவதோக அதைக்கப்பட்டிருந்ததோல், சவகமோக மருத்துவமதனக்குள் 
நுதைந்தோர்...  விதரவோக தன் உதைகதள மோற்றிக்பகோண்டு ேிகிச்தேப் பிரிவுக்கு 
பேன்று பகோண்டிருந்தோர்... அங்சக ேிகிச்தே அளிக்கப்பை சவண்டிய இதளஞனின் 
தந்தத மருத்துவரின் வரவுக்கோக கோத்துக்பகோண்டிருந்தோர்.  மருத்துவதரக் 
கண்ைதும் சகோபமோக, "என் மகன் உயிருக்குப் சபோரோடிக் பகோண்டிருக்கிறோன்... ஏன் 
நீங்கள் இங்கு வர இவ்வளவு தோமதம்? உங்களுக்கு பபோறுப்புைர்ச்ேி இருக்கிறதோ?" 
என்று கதறினோர்.  மருத்துவர் புன்னதகயுைன், "மன்னியுங்கள், நோன் 
மருத்துவமதனயில் இல்தே... எனக்கு அதைப்பு வந்ததும் என்னோல் இயன்ற 
அளவு விதரந்து வந்சதன்... ேற்று பபோறுதமயோக இருங்கள்" என்று 
கூறினோர்.  "பபோறுதமயோக இருக்கவோ?" அந்த தந்தத சமலும் ஆத்திரத்துைன், 
"உங்கள் மகன் இவ்வோறு உயிருக்கு சபோரோடிக் பகோண்டிருந்தோல் நீங்களும் 
பபோறுதமயோக இருப்பரீ்களோ? உங்கள் மகன் இறக்க சநர்ந்தோல் என்ன பேய்வரீ்கள்" 
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என்று பகோந்தளித்தோர். மருத்துவர் ேிரித்த முகத்துைன், "எங்களோல் இயன்ற அளவு 
முயற்ேி பேய்கிசறோம். நீங்களும் கைவுளிைம் பிரோர்த்ததன பேய்யுங்கள்" 
என்றோர்.  "தகயறுநிதேயில் இருப்பவ னுக்கு அறிவுதர கூறுவது மிகவும் எளிது" 
தந்தத முனுமுனுத்தோர். அறுதவேிகிச்தே ேிே மைி சநரங்கள் நதைபபற்றது... 
மருத்துவர் மகிழ்ச்ேியுைன் பவளிசய வந்தோர், "உங்கள் மகன் பிதைத்துவிட்ைோர்" 
என்று பேோன்னபடி, "சமற்பகோண்டு ஏதும் ேந்சதகம் என்றோல் பேவிேிய தரக் 
சகட்டு அறிந்துபகோள்ளுங்கள்" என்று கூறியபடி அவேரமோக சபோய்விட்ைோர்.  ேற்று 
சநரத்தில் வந்த பேவிேியரிைம், "அந்த மருத்துவர் அத்ததன அகங்கோரம் 
பிடித்தவரோ? என் மகனின் நிதேதய என்னபவன்று கூறக்கூை சநரமில்தேயோ?" 
என்று பநோந்துபகோண்ைோர் தந்தத. அதற்கு அந்த பேவிேி கண்ைரீ் மல்க, "அந்த 
மருத்துவரின் மகன் சநற்று ஒரு விபத்தில் இறந்துவிட்ைோர்... இன்று, அவர் 
மகதன அைக்கம் பேய்யும் ேைங்கில் இருந்தோர். உங்கள் மகனுக்கோக 
அறுதவேிகிச்தே பேய்ய சவண்டும் என்று அதைத்தவுைன் அந்த சவதேதய 
ஒத்தி தவத்துவிட்டு ஓடி வந்து உங்கள் மகதனயும் கோப்போற்றிவிட்ைோர்... 
இப்சபோது மீண்டும் மகதன அைக்கம் பேய்யப் புறப்படுகிறோர்" என்று கூறினோள். 
நீதி: எவரின் மனநிதேதயயும் நோசம தீர்மோனிக்கக் கூைோது, அவர்கள் 
வோழ்க்தகதயப் பற்றியும், மசனோநிதேதயப் பற்றியும் நோம் அறிந்திருக்கோத 
வதர!!  "நம் வோழ்க்தகயில் போதி பிரச்ேதனகள் கற்பதனயோனதவ... மீதி 
பிரச்ேிதனகள் தற்கோேிகமோனதவ..." இன்பங்கள், துன்பங்கள் எதுவுசம 
நிரந்தரமில்தே..   

 

உடல் நலம் : சிறுநீரக சசயல்ைொட்படத் திரும்ைப் சைற ைொரம்ைரிய முபற 
இஞ்சி ஒத்தடம் (FACEBOOK) இம்முதற ேிறுநீரக பேயல்போட்தை நமது 
போரம்பரிய முதறயில் எளிதம யோக மிக குதறந்த பேேவில் திருப்ப பபற்ற ஒரு 
விஞ்ஞோனயின் உண்தம ேம்பவம் என்பதோலும், சததி வோரியோக பேயல்போடுகள் 
(ஆங்கிே வதேப்பூவில் அவரது மகன்) பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளதோலும், 
மற்றவர்களுக்கு நிச்ேயம் பயனளிக்குபமன்பதோலும் இததன உங்கசளோடு பகிர்ந்து 
பகோள்வதில் மகிழ்ச்ேியதைகிசறன். 

  

இன்று எதுபவன்றோலும் மருத்துவமதன, மோத்திதரகள், மருந்துகள் என்று 
இன்தறய ேமூகம் உள்ளது. ஒரு ேிறு ததேவேி சபோல் இருந்தோல் கூை உைனடி 
மோத்திதர. உைசவ மருந்து என்று வோழ்ந்த தமிைன், இன்று மருந்சத உைவு 
என்று வோழ்கிறோன் என்று ேிேர் கூறுவது உண்தமயோகத்தோன் உள்ளது.  கைந்த 
ேிே வருைங்களோக நமது ஊரில், குறிப்போக 40 வயதுக்கு சமற்பட்சைோருக்கு 
ேிறுநீரக பேயேிைப்பு (Kidney failure) அதிகம் நதைபபறுகிறது. இதற்கு பே பபரிய 



தவத்தியர்கள் பகோண்டு பே ஆயிரங்கள் பேேவு பேய்தும் முழு பேன் 
அதைவதில்தே.  இங்கு முழுவதுமோய் பேயேிைந்த, இன்தறய பதோைிற்நுட்ப 
தவத்தியர்களோல் இனி ஒன்றுசம பேய்ய இயேோது என்று தக விைப்பட்ை ஒர் 
ேிறு நீரகத்தின் பேயல்போட்தை 5%திேிருந்து 80%மோய், இரண்சை மோதத்தில் 
மோற்றிய ஒர் கதததய இங்கு கூறுகிசறன். நோன் கததபயன்று பேோன்னவுைன், 
ஏசதோ கட்டு கததபயன்சறோ, எங்பகனும் புத்தகத்தில் படித்தது என்சறோ நிதனக்க 
சவண்ைோம். இது நோசன அருகில் அமர்ந்து கண்டு வியந்த உண்தம. 

  

மதுதரயில் எனது சபரோேிரியர் திரு. ேண்முகம் அவர்களுக்கு 2006ல் திடீபரன்று 
ேிறுநீரக பேயேிைப்பு ஏற்பட்டு அவேர ேிகிச்தே பிரிவில் சேர்க்கப்பட்ைோர். அவரது 
ேிறுநீரக பேயல்போடு 5%க்கும் (ஒரு நோதளக்கு 50 மில்ேி ேிட்ைர் ேிறுநீர் 
பவளிசயற்றம்) கீழ் பேன்றுவிட்ைது. இந்த பேயேிைப்புக்கு முக்கிய கோரைம் அவர் 
பகோழுப்தப (Cholesterol) கட்டுபடுத்த உட்பகோண்ை ஒரு வதக மருந்துகள் (statin 
drugs) என்பது தனிக்கதத.  மருத்துவமதனயிேிருந்து வடீு திரும்பியபின் தினமும் 
மூன்று முதற பபரிபைோனியல் ையோேிேிஸ் (Peritoneal dialysis) அவசர பேய்து 
பகோண்ைோர். ையோேிேிஸினோல் அதனத்துச் ேத்துக்களும் ஊறியப் பபற்று 
துரும்போய் இதளத்து, நைக்க கூை ேக்தியின்றி சேோர்ந்து சபோனோர். அவரது மகன் 
திரு. போரி அவர்கள் கைிைி வல்லுநரோக இருந்தோலும் ஆன்மீகம், சயோகோ, 
இேக்கியம், சுற்றுபுறவியல் சபோன்றவற்றில் அதிக ஈடுபோடு உள்ளவர்.  அவர் 
இயற்தக வைியின் படி, பைங்கோே மருத்துவத்தில் கூறியுள்ள இஞ்ேி ஒத்தை 
முதறதய தந்ததக்கு கூறினோர். 

  

எனது சபரோேிரியர் அடிப்பதையில் ஒர் ஆய்வோளர் என்பதோல், தன் ேிறு 
நீரகத்ததசய ஆய்வு பபோருளோய் பகோண்டு இந்த இயற்தக வைிதய 
பரிசேோதித்தோர். ஆம் உண்தம யிசேசய அவர் ஆய்வுதோன் பேய்தோர்,   தினமும் 
எவ்வளவு ேிறுநீர் பவளிபயறுகிறது என்று அளந்து, குறித்து தவப்போர். இரண்டு 
வோரங்களுக்கு ஒரு முதற, ேிறுநீதர ஆய்வகத் திற்கு அனுப்பி அதிலுள்ள, 
அதனத்து ேத்து மற்றும் உப்பு பபோருட்களின் அளதவ அறிந்து அததயும் ஆய்வு 
பேய்வோர்.  சமலும் கீசை பகோடுக்கப்பட்டுள்ள உைவுக் கட்டுப்போட்தையும் 
கடுதமயோக பின்பற்றினோர். இதன்மூேம் இரண்சை மோதத்தில் ேிறுநீரக பேயல்போடு 
தினமும் 50 மில்ேிேிட்ைர் (5%) ேிறுநீரக பவளிசயற்றத்திேிருந்து 650-700 மி.ேி 
ேிறுநீர் (80%) பவளிசயற்றம் என்று தனது பேயல்போட்தை திரும்ப பபற்று, இன்று 
முழுவதும் குைமதைந்துள்ளோர். 



  

இஞ்சி ஒத்தடம்: இஞ்ேி ஒத்தை முதறதய கீசை விரிவோக கூறியுள்சளன். எனது 
ஆேிரியருக்கு ேிே மோதங்கள் நோசன, இந்த ஒத்தைம் பகோடுத்து உள்சளன் 
என்பதத பபருதமயுைன் கூறிக் பகோள்கிசறன். 

1. ஒரு போதனயில் மூன்று ேிட்ைர் நீதர பகோதிக்க தவக்கவும். 

2. 125கி இஞ்ேிதய துண்டு துண்ைோக நறுக்கி, மிக்ேி அல்ேது அம்மியில் அதரத்து 
பகோள்ளவும். 

3. அதரத்த இஞ்ேிதய ஒரு துைியில் ேிறு மூட்தை சபோல் கட்ைவும். 

4. இப்சபோழுது பகோதிக்கும் நீரில் இஞ்ேிச் ேோதர நன்கு பிைிந்துவிட்டு, 

துைி முடிச்தேயும் சபோட்டு ஒரு தட்தை பகோண்டு மூைவும். 

5. அடுப்தப குதறந்த எரி நிதேயில் (ேிம்) 20 – 25 நிமிைங்கள் தவக்கவும். 

6. பிறகு அடுப்தப அதைத்துவிட்டு மூடிய நிதேயிசே 5 நிமிைங்கள் விைவும். 

7. ேிகிச்தேக்கோன நபதர ேட்தைதய கைற்றிவிட்டு ததே குப்புறப் படுக்க 
பேோல்ேவும். 

8. பிறகு ஒரு ேிறு துைிதய, பகோதிக்கும் இஞ்ேி நீரில் நதனத்து புைிந்து, சவறு 
ஒரு கிண்ைத்தில் புைியவும். அந்த துண்தை ேிறுநீரகம் அதமந்துள்ள முதுகின் 
அடிபகுதியில் விரித்து சபோைவும். 

9. சூடு தைிந்தவுைன் துைிதய மீண்டும் நதனத்து, விரித்து பதோைரவும். 
இவ்வோறோக நீர் ஆறும் வதர பதோைர்ந்து அதர மைி சநரம் பேய்யவும்.   

ைொதத்தின் நொன்கொம் விரல்:  நம் முன்சனோர்கள் அறிவோளிகள். நமது ேைங்குகள் 
அதனத்திற்கும் ஒர் அறிவியல் கோரைமுண்டு. உதோரைமோக, பபண்ைின் கோல் 
இரண்ைோம் விரேில் அவளின் கர்பப்தபயின் நரம்பு முடிவுகள் உள்ளன. அதன் 
பேயல்போட்தை ஊக்குவிக்கசவ திருமைத்தின் அன்று பபண்ைின் இரண்ைோம் 
விரேில் பமட்டி அைிவிக்கப் படுகிறது. அதத சபோேசவ போதத்தின் நோன்கோவது 
விரேில் ேிறுநீரக நரம்புத் பதோைர்கள் முடிவதைகின்றன. ஆகசவ, அதமதியோன 
இைத்தில் அமர்ந்து முழுமனதுைன் நோன்கோம் விரதே தினமும் ேிறிது சநரம் 



சுற்றி சுற்றி அமுக்கிவிடுவோர் (மேோஜ்). இச்பேய்தக ேிறுநீரகத்தத புத்துைர்வு 
அதைய பேய்யும்.   

உைவு முபற :  ேிறுநீரக பேயல்போட்தை ேீர் பேய்வதற்கு, உைவுக் கட்டுபோடு 
மிகவும் அவேியமோனதோகும். சேோடியம்: உப்தப தவிர்ப்பதன் மூேம் சேோடியம் 
அளதவ குதறக்கேோம். எனசவ உைவில் அதர உப்பு சேர்த்து பகோள்ளவும். 
உப்புக்கு பதில் எலுமிச்தே ேோறு, மிளகு அல்ேது குதறந்த அளவு சேோடியமுள்ள 
ஏபதனும் தோவர இதேகதள சேர்த்து பகோள்ளவும். நீங்கள் பபரிசைோனில் 
ையோேிேிஸ் பேய்தோல் உப்தப குதறக்க சவண்ைோம், ஏபனனில் ையோேிேிஸினோல் 
அதிக அளவில் சேோடியம் பவளிபயற்றப்படுகிறது.   

சைொட்டொசியம், ைொஸ்ைரஸ்: உைவில் பபோட்ைோேியம், போஸ்பரஸ் அளதவயும் 
குதறத்துக் பகோள்ளவும். பயிர் வதககதள தவிர்க்கவும். கோய்கறிகளிலுள்ள 
பபோட்ைோேியம் அளதவ ேதமப்பதன் மூேம் குதறக்கேோம். சமலும், கோய்கதள 
துண்டுதுண்ைோக நறுக்கி ஒர் போதன நீரில் 4 மைி சநரத்திற்கு ஊறதவத்து 
உண்பதன் மூேமும் பபோட்ைோேியம் அளதவ குதறக்கேோம். போஸ்பரஸ் நிதறந்த 
போல் மற்றும் போல் பபோருட்கள் தவிர்க்கவும்.   

புரதங்கள் (ப்தரொடீன்): புரதங்கள் மனித உைலுக்கு இன்றியதமயோதது. ையோேிேிஸ் 
பேய்பவர்கள் அதிகம் புரதத்தத இைக்கிறோர்கள் எனசவ அவர்கள் புரதம் நிதறந்த 
உைவுகதள சேர்த்துபகோள்ள சவண்டும். குறிப்போக ஊறதவத்த, முதள கட்டிய 
பயிர்கள் மிகச்ேிறந்த புரதப் பபோருளோகும்.   

நீர்:  நீரின்றி அதமயோது இவ்வுேகபமன்பது சபோல், நமது ேிறுநீரக 
பேயல்போட்டுக்கும் அதன்மூேம் இரத்த அழுத்த கட்டுபோட்டுக்கும் நீரின் அளவு 
முக்கியமோனது. தினமும் 1.4 ேிட்ைர் நீர் அருந்தவும். அதிக நீர் உயர் இரத்த 
அழுத்திற்க்கு வித்திடும். நோம் தினமும் எடுத்துக்பகோள்ளும் பைங்கள், ேோம்போர், 
இரேம் முதேியதவயும் நமது நீர் சததவதய பூர்த்தி பேய்கிறது என்பதத 
நிதனவில் பகோள்க. 

  

தசர்த்து சகொள்ள தவண்டியபவ :   

ஒமம்:  ஒம இதே ேிறுநீரக பேயல்போட்டுக்கு மிகவும் நல்ேது. எனசவ தினமும் 
உைவுைன் ேிறிது ஒம இதேதய சேர்த்து பகோள்ளவும்.   

புளி: புளியிலுள்ள ைோர்ைோரிக் அமிேம், ேிறுநீர ஆக்ேசேட் கற்கள் உருவோக்கத்தத 
தடுகிறது. புளிதய அதிகம் உைவில் சேர்த்து பகோள்வதோல்தோன் இந்சதோசனேிய 



மக்களுக்கு அதிகம் ேிறுநீரக பிரச்ேிதனகள் ஏற்படுவதில்தேபயன்று 
உறுதிபேய்யப்பட்டுள்ளது.   

மஞ்ேள்: மஞ்ேள் ேிறுநீரக பேயல்யிைப்தப தவிர்க்கவும், இைந்த பேயல்போட்தை 
புத்துைர்வு அதையவும் பேய்யும் மகிதமயுதையது என்று ேித்த 
மருத்துவத்தின்படியும், இக்கோே அறிவியேின்படியும் நிருபிக்கபட்டுள்ளது.   

கோய்கறிகள்:  பூண்டு, பவங்கோயம், கோரட், கத்திரிக்கோய், முள்ளங்கி, பச்தேப் 
பட்ைோைி, முட்தைக்சகோஸ், கோேிபிளவர்.   

பைங்கள்: ஆப்பிள், திரோட்தே, எலுமிச்தே, சபரிக்கோய், அன்னோேி, ப்ளம்ஸ், 
தர்பூேைி   

எண்பைய்: நல்பேண்பைய், ஆேிவ்   

தவிர்க்க தவண்டியபவ -   

கோய்கறிகள்: தக்கோளி, புழுச்தேகீதர, உருதள, ேர்க்கதரவள்ளி கிைங்கு  

பைங்கள்: வோதை, மோம்பைம், பப்போளி, ஆரன்ஜு, உேர் பைங்கள்  

இந்த மருத்துவத்தின் பேயல்முதற கோபைோளிதய கீழ்கோணும் ேிங்கில் 
கோைேோம் ... > > > http://www.youtube.com/watch?v=ymsg0kS-0pQ    

 

 

 

முன் ைொதிரிபக : தைரொசிரியர் ைீட்டர் ைரததசி ஆங்கலிக்கன் சபையில் ைிறந்து 
கத்ததொலிக்கரொக ைொறி புனித வொழ்க்பக வொழ்ந்த ைரததசி ைீட்டர் அவர்களின் 
வொழ்க்பக வரலொறு இது. ைீட்டர் ஐயொ தம் இளம் வயதில் கத்ததொலிக்க 
ஆலயத்பத கண்டொல் அதற்கு எதிர்புறம் விலகி நடப்ைொரொம். ஒரு 
ஆங்கிலிக்கன் சபை தைொதகர், புனித ைிரொன்சிஸ் அசிசியொபரப் ைற்றி இவரிடம் 
கூறியிருக்கிறொர். ‘’ புனித அசிசியொர், சதொழுதநொயொளிகபளயும் முத்தைிட்டு 
அரவபனத்தொர். ஏபழகள்ைீது அளவுக்கதிகைொன அன்பை சவளிைடுத்தினொர். 
ஒரு ைிச்பசக்கொரனொகும் அளவுக்கு தன்னிடம் உள்ள அபனத்பதயும் தியொகம் 
சசய்தொர். தூய ைவுபலப் தைொல் தன் உடபல ஒறுத்தொர். கிறிஸ்துவுக்கொக 
தன்பனதய சவறுபையொக்கினொர்’’ என்று சசொன்னொதரயல்லொைல் தூய 
அசிசியொர், ஒரு கத்ததொலிக்கர் என்தறொ, அன்பனைரியொள் ைீது ைிகுந்த 
ைற்றுதல் சகொண்டிருந்தொர் என்தறொ, இதயசு உருவொக்கிய கத்ததொலிக்க 

http://www.youtube.com/watch?v=ymsg0kS-0pQ
http://www.youtube.com/watch?v=ymsg0kS-0pQ
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திருச்சபைக்கும் திருதந்பதக்கும் கீழ்ைடிந்திருந்தொர், ஆண்டவரின் ஐந்து 
கொயங்கபள சைற்றிருந்தொர் என்ைபததயொ சசொல்லவில்பலயொம், ைல 
ஆண்டுகள் ஆரொய்ந்தொர், கத்ததொலிக்க திருச்சபை ைட்டுதை இதயசுவொல் 
உருவொக்கப்ைட்டது, முழு உண்பைபயத் தந்து வழிநடத்துவது எனக் 
கண்டறிந்தொர். தன் வொழ்வில் கிறிஸ்துவின் இனிபைபய சுபவத்தொர்.    ைீட்டர் 
கத்ததொலிக்க தகொட்ைொடுகபள அறிந்து சகொள்ள உதவியது, கத்ததொலிக்க 
புத்தகதைொ, குருதவொ, சைொதுநிபலயினதரொ அல்ல ைொறொக  

1.   கத்ததொலிக்க தகொட்ைொடுகளுக்கு எதிரொக அவரது லுத்தரன் சபை 
தைொதகர்கள் சதொடுத்த கடுபையொன எதிர்ப்புகள்.  

2.   கத்ததொலிகர்கள் ைொதொதொசர்கள் [mariolators] என்றும்,திருத்தந்பதபய 
அந்திக் கிறிஸ்து என்றும் சொடுகிற ைிரிந்த சபையொளரின் ஏடுகள்.  

3.   திருச்சபையிலிருந்து ைிரிந்து, ைிரிவிபன சபைகள் உருவொன 
வரொலொற்று நூல்கள்  

4.   உயர்ைட்ட திறனொய்வொளர்களுடனும்[higher critics]நவனீ 
சிந்தபனயொளர்களுடனும்[modernists] உண்டொன ஐக்கியம்.  

  

ைீட்டர் ஐயொ கத்ததொலிக்கத்தில் தசர்ந்தபத அவரது குடும்ைத்தினர் 
ஏற்றுக்சகொள்ளவில்பல. குடும்ைத்திற்குக் தகவலம் வருவித்து விட்டதொக 
உறவுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி பவத்தனர். ைடிப்பு திறபையும்,தைச்சுவன்பையும் 
நிபறந்த ைீட்டர் ஐயொ, ைொபள தூய சதவரியொர் கல்லூரியில் தைரொசிரியரொக 
ைைிபுரிந்தொர்.  தனது வருைொனத்தில் அதநக ைொைவர்கபளப் ைடிக்க 
பவத்தொர்.புனித அசிசியொரின் ைொதிரிபய ைின்ைற்றி ஏபழயொகதவ வொழ்ந்தொர். 
அதொனொல் தொதன ‘’ைரததசி ைீட்டர்’’ என்றும் அபழக்கப்ைட்டொர். ைிறபர ைற்றிய 
குபற கபள சசொல்லைொட்டொர். கற்புக்கு விதரொதைொன சூழ்நிபலபய விட்டு 
ஓடிவிடுவது தொன் வரீச்சசயல் என்ைொரொம். தூய வொழ்வு 
வொழ்ந்தொர்.  விவிலியத்பத ஒரு ஆண்டுக்குள் ைலமுபற ைடித்து விடுவொரொம், 
நற்சசய்தி அறிவிப்ைபத விட அதிக ைகிழ்ச்சி தரும் அலுவபல தன்னுபடய 
வொழ்வில் கண்டதில்பல என்ைொரொம். கொர்வொல், தகொவொ, பைதரொைொத் 
தைொன்ற ைல இடங்களில் தைொதகப்ைைி ஆற்றினொர்.  ‘’தூய தவதொகைத்பத 
ைலமுபற ைடித்ததொலும், என்ன தியொகம் சசய்தொவது உண்பையொன 
கிறிஸ்தவ வொழ்வு வொழதவண்டும் என்ற தரீ்க்கைொன முயற்சியொலும், 
கடவுளருளினொலும், கத்ததொலிக்க தகொட்ைொடுகளில் உறுதிசைற்தறன்’’ என்று 
கூறுவொரொம் இபறய டியொர் ைரததசி ைீட்டர் அவர்கள். 



  

இதயசுவின் உண்பை ஊழியர் ைரததசி ைீட்டர் - இது ஒரு உண்பை 
சம்ைவம்.  ஒரு முதற ஒரு பங்குத்தளத்தில் தியோனப் பிரேங்கம் தவப்பதற்கோக 
இங்கு புதகப்பைமோக நிற்கும் ஊைியர் பரசதேி படீ்ைருக்கு அதைப்பு வந்தது. அவர் 
ஒரு கல்லூரியில் சபரோேிரியரோக பைி புரிந்தவர்.. பின் இதறவனோல் அதைக்கப் 
பட்டு தோன் சவதேதய துறந்து நற்பேய்தி பரப்பும் சவதளயில் முழு மூச்ேோக 
இறங்கினோர்.  இவர் பரோம்பவும் எளிதமயோனவர். பிரேங்கம் பண்ை ஆரம்பித்தோல் 
பரிசுத்த ஆவியின் வல்ேதம இறங்கி வரும் . இதத கண்ை பங்கு தந்தத தன் 
பங்கிற்கு இவதர பிரேங்கத்திற்கு அதைத்தோர். இவர் தோன் பிரேங்கம் பண்ை 
இருக்கும் நோளுக்கு முந்ததய நோளிசேசய அங்கு வருவதோக பேோன்னோர்.   தியோன 
பிரேோங்கத்திற்கோன சவதேகளும் பவகு விமர்தேயோக நைந்தது. ஆனோல் பரசதேி 
படீ்ைர் தோன் கூறியபடி அன்தறய நோளில் வர முடியவில்தே . இரவு ஆகி 
விட்ட்து இனி அவர் கோதேயில் தோன் வருவோர் என்று பங்கு தந்ததயும் சகோவில் 
கதவுகதள அதைத்து விட்டு தூங்க பேன்று விைைோர். ஆனோல் நம் பரசதேி படீ்ைர் 
வந்த பஸ் விபத்துக்குள்ளோக விபத்து நைந்த இைத்தில் இருந்து சவறு பஸ் 
கிதைக்கோததோல் அவர் நைந்சத நடு இரவில் ஆேயம் வந்து சேர்ந்தோர். அங்கு 
ஆேயம் பூட்ைப்பட்டு இருந்தது. பவளி சகட்டும் பூட்ைப்பட்டு இருந்தது. 
கோவேதரயும் கோைவில்தே.. எனசவ பவளிசகட்டிசேசய ததேதவத்து நன்கு 
தூங்கி விைைோர். அதிகோதேயில் திருப்பேிக்கு மக்கள் வருவோர்கள் என்பதோல் 
கோவேர் தூங்கி எழுந்து கததவ திறந்தோர்.  அங்கு நம் பரசதேி படீ்ைர் ஏழ்தம, 
எளிதமசயோடு பரசதேிசபோே நிதேயில் இருந்து தூங்கி பகோண்டு இருந்தோர். 
அவதர இது வதர போர்த்து இரோத அறியோத கோவேர் அவதர தட்டி எழுப்ப அேதி 
மிகுதியோல் அவர் எழுந்திரிக்க முடியவில்தே அவரோல். அந்த கோவேர் இவதர 
சகோபத்சதோடு கோேோல் எத்தி இன்று இங்கு எவ்வளவு பபரிய மனிதர் வர 
சபோகின்றோர்? நீ இங்கு வந்து தூங்கி பகோண்டு இருக்கின்றோய் என்றோர். அதற்கு 
அவர் ேற்று தள்ளி உட்கோர்தது நோன் இங்கு ேற்று சநரம் படுத்துக் பகோள்கிசறன் 
வருசவோர் சபோசவோருக்கு பதோல்தே இல்ேோமல் என்றோர். அதற்கு அந்த 
கோவேோளி அவர் தவத்து இருந்த சேோல்னோ தபதய பறித்து தூர எரிந்தோன். 
அப்சபோது அதற்குள்ளோக இருந்த திருமதற நூலும் பவளிசய வந்து விழுந்தது. 
பின் கோவேோளி சவறு பக்கம் பேன்று விைைோர். இவர் கீசை விழுந்த திருமதற 
நூதே எடுத்து தட்டி பகோண்டு இருக்கும் சவதளயில் இவர் வருகின்றோரோ என்று 
போர்க்க வந்த குருவோனவர் நைந்த நிகழ்ச்ேிகள் பதரியோமல் அவதர போர்த்து 
ேந்சதோேம் பகோண்டு அவதர உள்ள அதைத்து பேன்று தகுதியோன ஓய்வு எடுக்க 
அதற ஒன்தற பகோடுத்து ஓய்வு எடுக்க பேோல்ேி விட்டு ஆேயத்திற்கு பேன்றோர்.  

தியோன பிரேங்கம் ேரியோக பத்து மைிக்கு ஆரம்ப மோனது அப்சபோது அதிக 
கூைைம் . ஆேயத்தின் பைீத்தருகில் நம் பரசதேி படீ்ைர் பிரேங்கிக்க உள்சள வந்து 



நின்றோர். அப்சபோது பிரேங்கியோர் யோர் எனபதத கோை விரும்பிய கோவேோளி 
ஆேயத்தின் உள்ள பேன்று போர்க்கும் சபோது தோன் யோதர கோேோல் உததத்து 
பவளிசய தள்ளினோசனோ அவர்தோன் அங்கு அதனவரோலும் போரோைைப்பட்டு 
பகோண்டு இருந்தோர் அதத கண்டு நடுங்கி சபோன கோவேோளி உைசன பங்கு 
தந்ததயிைம் பேன்று நைந்ததத கூறி கதறி அழுதோன். பங்கு தந்ததக்கும் 
கவதேயோகி சபோய்விட்ட்து. மோதே சவதளயில் பிரேங்கம் முடிந்தவுைன் நம் 
பரசதேி படீ்ைரின் கோேில் கோவேோளி விழுந்து மன்னிப்பு சகட்ைோன் அவரும் 
அவதன மன்னித்து இததக் குறித்து நோன் கவதேப் பைவில்தே என்று பேோல்ேி 
எல்சேோதரயும் பரவேப் படுத்தினோர். இப்படி ஊைியக் கோரர்கதள இன்தறய 
நோளில் நோம் போர்க்க முடியுமோ? (Thanks:-Rapheal Thomas Avl) > > 
> http://www.connectingchristiansinfo.com/website/home_content/135  

 

 

 

சைருைிதம் : ைின்லொந்து தைற்சகொள்ளும் சைரசம் இல்லொத 
முயற்சிகள் WhatsApp உேகில் ததேேிறந்த கல்வியில் பின்ேோந்து முதல் 
இைத்தில் உள்ளது அப்படி என்னதோன் இருக்கிறது பின்ேோந்து கல்வி முதறயில் ? 
பின்ேோந்தில் ஏழு வயதில்தோன் ஒரு குைந்lதத பள்ளிக்குச் 
பேல்ேத்பதோைங்குகிறது...  ஒன்றதர வயதில் ப்சள ஸ்கூல்.., இரண்ைதர வயதில் 
ப்ரீ-சக.ஜி.., மூன்று வயதில் எல்.சக.ஜி., நோன்கு வயதில் யு.சக.ஜி என்ற ேித்ரவதத 
அங்சக இல்தே...  கருவதறயில் இருந்து பவளியில் வந்ததுசம குடுகுடுபவன 
ஓடிச்பேன்று பள்ளியில் உட்கோர்ந்து பகோள்ளும் எந்த அவேரமும் அவர்களுக்கு 
இல்தே...  எல்ேோ சநரமும் கற்றலுக்கோன துடிப்புைன் இயங்கும் குைந்ததயின் 
ேின்னஞ்ேிறு மூதள, தனது சுற்றத்தின் ஒவ்சவோர் அதேவில் இருந்தும் ஒவ்சவோர் 
ஒேியில் இருந்தும் கற்கிறது. இதே உதிர்வதும், பேடி துளிர்ப்பதும், இதே 
ஒேிப்பதும், பறதவ பறப்பதும் குைந்ததக்குக் கல்விதோன்...  இவற்றில் இருந்து 
சவசரோடு பிடுங்கி வகுப்பதறக்குள் நடுவதோல், அறிவு அதிசவக வளர்ச்ேி 
அதையும் என எண்ணுவது மூைநம்பிக்தக... 

  

ஏழு வயதில் பள்ளிக்குச் பேல்லும் பின்ேோந்து குைந்தத, அடுத்த மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு கிட்ைத்தட்ை ஆண்டின் போதி நோட்கள்தோன் பள்ளிக்கூைம் 
பேல்கிறது. மீதி நோட்கள் விடுமுதற... ஒவ்பவோரு நோளும் பள்ளி இயங்கும் 
சநரமும் குதறவு தோன். அந்த சநரத்திலும்கூை, படிப்புக்குக் பகோடுக்கப்படும் அசத 
முக்கியத்துவம் இதே, ஓவியம், விதளயோட்டு, மற்றும் பிற கதேகளுக்கும் 
முக்கியத்துவம் உண்டு... ஒவ்பவோரு பள்ளியிலும் ஓர் ஓய்வதற இருக்கும். 
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படிக்கப் பிடிக்கவில்தே அல்ேது சேோர்வோக இருக்கிறது என்றோல், மோைவர்கள் 
அங்கு பேன்று ஓய்வு எடுக்கேோம்... முக்கியமோக, 13 வயது வதர சரங்கிங் என்ற 
தரம் பிரிக்கும் கேோேோரம் கிதையோது...  

பிரோக்ரசு ரிப்சபோர்ட் தந்து பபற்சறோரிைம் தகபயழுத்து வோங்கி வரச்பேோல்லும் 
வன்முதற கிதையோது...  தங்கள் பிள்தளயின் கற்றல் திறன் குறித்து 
பதரிந்துபகோள்ள சவண்டும் என பபற்சறோர்கள் விரும்பினோல், தனிப்பட்ை 
முதறயில் விண்ைப்பித்துப் பபற்றுக்பகோள்ளேோம்...  கற்றேில் சபோட்டி கிதையோது 
என்பதோல், சதர்வுகளில் அதிக மதிப்பபண் எடுக்கும் மன உதளச்ேல்கள் 
மோைவர்களுக்கு இல்தே...  ேக மோைவர்கதளப் சபோட்டியோளர்களோகக் கருதும் 
மனப்போங்கும் இல்தே...  இவர்களுக்கு வடீ்டுப்போைம் தரப்படுவது 
இல்தே...  மோைவர்களுக்கு எந்தப் போைம் பிடிக்கிறசதோ அதில் இருந்து அவர்கசள 
வடீ்டுப்போைம் பேய்து வரேோம்... 

  

ஒவ்பவோரு பள்ளியிலும் ஒரு மருத்துவர் இருப்போர். அவர், மோைவர்களின் 
உைல்நிதேதய தனிப்பட்ை முதறயில் கவனித்து ஆசேோேதனகள் 
வைங்குவோர்...  ஒரு பள்ளியில் அதிகபட்ேமோக 600 மோைவர்கள் இருக்கேோம்; 
அதற்கு அதிக எண்ைிக்தக கூைசவ கூைோது...  முக்கியமோக பின்ேோந்தில் தனியோர் 
பள்ளிக்கூைசம கிதையோது. அங்கு கல்வி என்பது முழுக்க முழுக்க அரேின் வேம்... 
சகோடீசுவரரோக இருந்தோலும், நடுத்தர வர்க்கத்தினரோக இருந்தோலும், ஏதையோக 
இருந்தோலும்… அதனவரின் குைந்ததகளும் ஒசர பள்ளியில்தோன் படிக்க 
சவண்டும்...  ‘என் பபோண்ணு இன்ைர்சநசுனல் சுகூல்ே படிக்கிறோ’ என ேீன் சபோை 
முடியோது...  அதனவருக்கும் ேம தரமுள்ள கல்வி என்ற உத்தரவோதம் உள்ளது... 
அதனோல்தோன் பின்ேோந்தில் 99 ேதவிகிதம் குைந்ததகள் ஆரம்பக் கல்விதயப் 
பபற்றுவிடுகின்றனர்... அதில் 94 ேதவிகிதம் சபர் உயர்கல்விக்குச் பேல்கின்றனர்... 
‘டியூஷன்’என்ற அருவருப்போன கேோேோரம், அந்த நோட்டுக்கு அறிமுகசம 
இல்தே...  சதர்வுகதள அடிப்பதை முதறகளோக இல்ேோத இந்தக் கல்வி 
முதறயில் பயின்றுவரும் மோைவர்கள்தோன், உேகளோவிய அளவில் நதைபபறும் 
பல்சவறு சதர்வுகளில் முதல் இைங்கதளப் பிடிக்கின்றனர்...  "இது எப்படி?" என்பது 
கல்வியோளர்களுக்சக புரியோத புதிர்... 

  

அந்தப் புதிருக்கோன விதைதய, ஐ.நோ ேதபயின் ஆய்வு முடிவு 
அவிழ்த்தது...  உேகிசேசய மகிழ்ச்ேியோக இருக்கும் குைந்ததகள் பற்றிய 
தரவரிதே ஆய்வு ஒன்தற, ஐக்கிய நோடுகள் ேதப ஒவ்சவோர் ஆண்டும் 
பவளியிடுகிறது. இதில் பின்ேோந்து எப்சபோதும் முன்னைியில் 



இருக்கிறது...  மகிழ்ச்ேியின் நறுமைத்தில் திதளக்கும் குைந்ததகள், அறிதவ 
ஆர்வத்துைன் சுதவப்பதில் புதிர் எதுவும் இல்தே... பின்ேோந்து கல்வி முதறயின் 
இத்ததகய ேிறப்புகள் குறித்து அறிந்து வருவதற்கோக, உேகபமங்கும் உள்ள 
கல்வியோளர்களும், பிரதிநிதிகளும் அந்த நோட்தை சநோக்கிக் 
குவிகின்றனர்...  உேகின் 56 நோடுகளில் இருந்து 15,000 பிரதிநிதிகள் ஒவ்சவோர் 
ஆண்டும் பேல்கின்றனர்... நோட்டின் அந்நியச் பேேோவைியில் கைிேமோன 
ேதவிகிதம் கல்விச் சுற்றுேோவின் மூேசம வருகிறது...  

  

ஆனோல், இப்படி தங்கதள சநோக்கி வேீப்படும் புகழ்மோதேகதள பின்ேோந்தின் 
கல்வியோளர்களும் அதமச்ேர்களும் ஓசைோடி வந்து ஏந்திக்பகோள்வது 
இல்தே...  அதற்கு அவர்கள் பேோல்லும் கோரைம், "‘பின்ேோந்து கல்வி முதறதோன் 
(Finnish Education system) உேகிசேசய ேிறந்தது எனச் பேோல்ே முடியோது... ஏபனனில் 
"OCED" அதமப்பின் ஆய்வில் எல்ேோ உேக நோடுகளும் பங்சகற்கோத நிதேயில் 
இப்படி ஒரு முடிதவ ஏற்றுக் பகோள்ள முடியோது...  எங்கதளவிை ேிறந்த 
கல்விமுதறயும் இருக்க வோய்ப்பு உள்ளது"’ என்கிறோர்கள்...  இல்ேோத 
நோற்கோேிதயத் சதடி எடுத்து ஏறி அமர்ந்து, தனக்குத்தோசன முடிசூட்டிக்பகோள்ளும் 
தற்பபருதமயோளர்கள் நிதறந்த உேகத்தில் இது பண்புமிக்க போர்தவ... 
மதிக்கத்தக்க மனநிதே. 

  

ைின்லொந்தில் ஆசிரியர் ைைி என்ைது, நம் ஊர் ஐ.ஏ.எஸ் ., ஐ.ைி.எஸ் தைொல 
ைிகுந்த சமூகக் சகௌரவம் உபடயது...  அரேின் பகோள்தக வகுக்கும் முடிவுகளில், 
திட்ைங்களின் பேயேோக்கத்தில் ஆேிரியர்களுக்கு முக்கியப் பங்கு 
உண்டு...  மூன்றில் ஒரு பின்ேோந்து குைந்ததக்கு, ஆேிரியர் ஆவதுதோன் தன் வோழ் 
நோள் ேட்ேியம்...  அசத சநரம் அங்கு ஆேிரியர் ஆவது அத்ததன சுேபம் 
அல்ே!..  சமல்நிதே வகுப்பில் ேிறந்து விளங்கும் மோைவர்களில் இருந்து 
ஆேிரியர் பயிற்ேிக்கு மோைவர்கள் சதர்வு பேய்யப்படுகின்றனர்... 

ஐந்து ஆண்டுகள் உண்டு, உதறவிைப் பள்ளிகளில் சேர்ந்து கடும் பயிற்ேி எடுக்க 
சவண்டும்... பிறகு, ஆறு மோத கோேம் ரோணுவப் பயிற்ேி... ஒரு வருைத்துக்கு 
பவவ்சவறு பள்ளிகளில் சநரடியோக வகுப்பதறயில் ஆேிரியர் பயிற்ேி... ஏதோவது 
ஒரு போைத்தில் புரோபேக்ட்... குைந்தத உரிதமப் பயிேரங்கங்களில் 
பங்சகற்பது...  நோட்டின் ேட்ைத் திட்ைங்கள் குறித்த பதளிவுக்கோக சதேிய 
அதமப்புகளிைம் இருந்து ேோன்றிதழ்...  தீயதைப்பு, தற்கோப்புப் பயிற்ேி, முதலுதவி 
பேய்வதற்கோன மருத்துவச் ேோன்று… என ஆேிரியர் பயிற்ேிக்கு சுமோர் ஏழு 
வருைங்கதளச் பேேவிை சவண்டும்...  இப்படி ஆேிரியர்கதள உருவோக்கும் 



விதத்தில் பின்ேோந்து சமற்பகோள்ளும் ேமரேம் இல்ேோத முயற்ேிகள்தோன், அங்கு 
கல்வியில் மோபபரும் மறுமேர்ச்ேிதய உருவோக்கி இருக்கிறது!... 

சிந்திக்க  சசயல்ைட:  ைற்றற்ற நிபல அருட்ைைி தேக்கப் ைக்கம் ே. ே. முகநூலில் 
ைகிர்ந்தது "ஒரு ஊரில் ஒரு பேல்வந்தன் இருந்தோன்.  அவன் வியோபோர நிமித்தமோக 
பவளியூர் பேன்று திரும்பிய சபோது அவனது அைகோன பபரிய பண்தை வடீு 
தீப்பற்றி எரிந்து பகோண்டிருந்தது. அந்த ஊரிசேசய மிகவும் அைகோன வடீு 
அவனுதையது தோன். அந்த வடீ்தை இரண்டு மைங்கு விதே பகோடுத்து வோங்க 
பேரும் தயோரோக இருந்தனர். ஆனோல் இவன் விற்கவில்தே. இப்சபோது அந்த வடீு 
அவன் கண் முன்சன எரிந்துபகோண்டிருந்தது. ஆயிரம் நபர்கள் சுற்றி நின்று 
சவடிக்தக போர்த்து பகோண்டிருந்தோர்கள். தீ முழுவதுமோக பரவிவிட்ைதோல் அதத 
அதனத்தும் பிரசயோஜனம் இல்தே என்று எந்த முயற்ேியும் எடுக்கவில்தே. 
வைிகசனோ பேய்வதறியோமல் கண்ைில் நீசரோடு புேம்பிபகோண்டிருந்தோன். ஐசயோ 
என் வடீு..!!! என் வடீு...!! என்று அேறினோன். 

அப்சபோது அவனின் மூத்த மகன் ஓடிவந்து ஒரு விஷயத்தத பேோல்கிறோன் 
“தந்ததசய ஏன் அழுகிறரீ்கள்? இந்த வடீ்தை நோன் சநற்சற மூன்று மைங்கு 
ேோபத்திற்கு விற்றுவிட்சைன். இதனோல் நமக்கு நஷ்ைம் இல்தே “ என்று 
கூறினோன். இதத சகட்ை வைிகனுக்கு ஏக மகிழ்ச்ேி. அவனது சேோகம் 
அதனத்தும் மதறந்து மகிழ்ச்ேி உண்ைோனது. இப்சபோது வைிகனும் கூடி இருந்த 
கூட்ைத்தில் ஒருவனோக நின்று சவடிக்தக போர்க்க பதோைங்கினோன். அசத வடீு 
தோன், அசத பநருப்பு தோன் ஆனோல் ேிே வினோடிகளுக்கு முன் இருந்த தவிப்பும் 
சேோகமும் இப்சபோது அவனிைம் இல்தே. 

ேிறிது சநரத்தில் வைிகனின் இரண்ைோவது மகன் ஓடி வந்து “தந்ததசய ஏன் 
இப்படி கவதேயில்ேோமல் ேிரிக்கிறரீ்கள்? நோங்கள் விற்ற இந்த வடீ்டிற்க்கு 
முன்பைம் மட்டுசம வோங்கியுள்சளோம். முழு பதோதக இன்னும் வரவில்தே. 
வடீ்தை வோங்கியவன் இப்சபோது மீதி பைத்தத தருவோனோ என்பது ேந்சதகசம” 
என்றோன். இதத சகட்ை வைிகன் அதிர்ச்ேி அதைந்தோன். மீண்டும் சேோகத்தில் 
ஆழ்ந்தோன். கண்ைசீரோடு மீண்டும் புேம்ப ஆரம்பித்தோன். தனது உைதம 
எரிகிறசத என்ற எண்ைம் மீண்டும் அவதன வோட்டியது. 

ேிே மைித்துளிகள் பின்பு வைிகனின் மூன்றோவது மகன் ஓடி வருகிறோன். 
“தந்ததசய கவதே சவண்ைோம். இந்த வடீ்தை வோங்கிய மனிதன் மிகவும் 
நல்ேவன் சபோலும். இந்த வடீ்தை வோங்க அவன் முடிவு பேய்தசபோது வடீு தீ 
பிடிக்கும் என்று உங்களுக்கும் பதரியோது எனக்கும் பதரியோது. ஆதகயோல் நோன் 
சபேியபடி முழு பதோதகதய பகோடுப்பது தோன் நியோயம் என்று என்னிைம் 
இப்சபோது தோன் பேோல்ேி அனுப்பினோன்” என்று மகிழ்ச்ேிசயோடு பதரிவித்தோன். 



இதத சகட்ை வைிகனுக்சகோ ஏக ேந்சதோஷம். கைவுளுக்கு நன்றி பேோல்ேி 
ஆடிப்போடி மகிழ்ந்தோன். கண்ைரீும் சேோகமும் மீண்டும் கோைோமல் சபோய்விட்ைது. 
மீண்டும் கூட்ைத்தில் ஒருவனோக நின்று சவடிக்தக போர்க்க பதோைங்கினோன். 

இங்கு எதுவுசம மோறவில்தே. அசத வடீு, அசத பநருப்பு, அசத இைப்பு. இது 
என்னுதையது என்று நிதனக்கும் சபோது அந்த இைப்பு உங்கதள சேோகத்தில் 
ஆழ்த்துகிறது.  இது என்னுதையது அல்ே என்று நிதனக்கும் சபோது உங்கதள 
சேோகம் தோக்குவது இல்தே.  நோன், என்னுதையது, எனக்கு பேோந்தமோனது என்ற 
எண்ைம் தோன் பற்று. உேகில் எதுவுசம நிரந்தரமோனது இல்தே.  ஒருவனுக்கு 
மட்டுசம பேோந்தமோனது இல்தே.  அதனத்துசம அைிய கூடியது.  நோன் உட்பை 
எல்ேோசம ஒரு குறிப்பிட்ை கோேத்திற்கு பின் அைியக்கூடியது அல்ேது சவறு 
ஒருவனுக்கு பேோந்தமோக கூடியது என்பதத நோம் நிதனவில் நிறுத்தினோசே 
சபோதும். அந்த எண்ைசம பற்றற்ற நிதே."  
> > > https://www.facebook.com/jacob.pakkam?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

வொசகர்கள் உவந்தளிக்கும் நன்சகொபடதய எைது ைைிக்கு நிதி ஆதொரம்   

நன்சகொபடகள் அனுப்ை  விரும்புதவொர்  ைைவிபட, கொதசொபல, உடனடி ைைம் 

அனுப்பும் வசதிபய ையன்ைடுத்தலொம்.  

Details for Money Transfer : Name of Account : Catholic News Update Asia Bank : State 

Bank of Travancore City : Ootacamund, Tamilnadu, INDIA Bank Account Number: 

67042046438 SWIFT Code : SBTRINBB005 IFSC CODE SBTR0000005 BIC Code : 

SBTRINBB005  நன்சகொபட அனுப்ைிய விைரங்கபள தயவொய் ைின்னஞ்சல் சசய்ய
ு ங்கள், உடதன ைைம் கிபடத்தபத உறுதி சசய்கின்தறொம். Once the online 

payment has been made, please email your name, address, mobile number and 

NEFT/RTGS reference details to asiacatholic@gmail.com to enable us to issue the receipt.   

 

என் ஆண்ைவசர, என் சதவசன! உமது அரசு வருக. உமது திருவுளம் நிதறசவறுக.  

ஆண்ைவசர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்த அதனத்துக்கும் நன்றி.  
இனிசமல் நைக்க இருப்பதவ அதனத்துக்கும், ஆகட்டும் இதறவோ, ஆபமன்.   

வோரும் ஆண்ைவரோகிய ஏசுசவ வோரும். மரிசய வோழ்க.  
 

 

https://www.facebook.com/jacob.pakkam?hc_ref=NEWSFEED
mailto:asiacatholic@gmail.com

